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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι για την περιφερειακή πολιτική το 
ποσοστό των συναλλαγών που ελέγχθηκαν και δεν παρουσίαζαν σφάλματα αυξήθηκε 
σε σχέση με το 2011, ενώ το ποσοστό εκείνων που παρουσίαζαν ένα ή περισσότερα 
σφάλματα μειώθηκε, και ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για το 2012 ισούται με 
6,8% (σε σχέση με το 6% το 2011)· υπενθυμίζει ότι τα σφάλματα είναι συχνά 
διοικητικού χαρακτήρα και δεν σημαίνουν κατ' ανάγκη ότι τα κονδύλια εξαφανίστηκαν, 
χάθηκαν ή ότι έχει διαπραχθεί απάτη·

2. τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα είδη των σφαλμάτων και ότι θα 
πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα μείζονα σφάλματα, όπως η καταβολή 
μεγαλύτερου ή μικρότερου του οφειλομένου ποσού ή η απάτη, και στα ήσσονος 
σημασίας τεχνικά σφάλματα, καθώς μόνο το 0,42% των σφαλμάτων καταγγέλθηκε από 
τα κράτη μέλη ως οφειλόμενο σε απάτη για τα προγράμματα του ΕΤΠΑ, του Ταμείου 
Συνοχής και του ΕΚΤ της περιόδου 2007-2013· 

3. επισημαίνει ότι οι σωρευτικές δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν στο 
τέλος του 2012 για τα προγράμματα των ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΚΤ, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού αντιστοιχούν στο 0,2%·

4. αναγνωρίζει το αυξανόμενο επίπεδο αναστολής και διακοπής των πληρωμών στις 
οποίες προβαίνει η Επιτροπή, το οποίο εξασφαλίζει τη συστηματική πραγματοποίηση 
διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ελλείψεις·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τους νέους κανόνες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, οι οποίοι αποφασίστηκαν μέσω της διαδικασίας της 
συναπόφασης και στους οποίους περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ορισμός αρχών 
ελέγχου και πιστοποίησης, η διαπίστευση ελεγκτικών αρχών, οι εργασίες εξέτασης και 
αποδοχής λογαριασμών, οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι καθαρές δημοσιονομικές 
διορθώσεις, ο αναλογικός έλεγχος, οι εκ των προτέρων όροι, τα οποία έχουν ως στόχο 
να συμβάλουν περαιτέρω στη μείωση του επιπέδου του σφάλματος.


